
Núm. Amic ……………. ………...    
Data d’Alta………………………..  
Data Modificació…………………        

 

SOL·LICITUD ALTA CARNET Amic CAmeC 

Nom i Cognoms.......................................................................................................................... 

DNI o Passaport......................................... Data de naixement ............................................... 

Telèfon....................................................... e-mail.................................................................... 

Adreça*....................................................................................................................................... 

Codi Postal.................................................  Localitat................................................................. 

DADES D’ÚS EXCLUSIU PER LA BIBLIOTECA OMPLIR NOMÉS SI ESCAU: 
*Residents temporals a Catalunya  

Adreça país d’origen ………………..……………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vull rebre el Carnet d’Amics de Casa Amèrica Catalunya. Em faig responsable del 
material prestat, em comprometo a retornar-lo en els terminis prescrits i a restituir-lo 
en cas de pèrdua o deteriorament. 

  
Signatura 
 

 

 

Informació sobre l’ús de les seves dades  

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones 
Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, l’informem que les seves dades personals passaran a formar 
part del fitxer denominat “usuaris” que té les següents característiques:  
  
Responsable del tractament: FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA, CIF G64269079, carrer 
Còrsega, 229, entresol,  08008 Barcelona, e-mail: americat@americat.barcelona 
Finalitat del tractament i període de conservació de les dades: Gestionar el servei de préstec 
de la biblioteca de l’entitat. 
Les seves dades es conservaran mentre vostè continuï com a soci en el servei de biblioteca, i un 
cop deixi de ser-ho durant el termini d’un any, sense perjudici del compliment de la normativa en 
matèria de conservació de dades.  
Legitimació: Contractual i consentiment.  
Destinataris: Les seves dades podran ser cedides/comunicades a  les administracions i 
Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o 
qualsevol altra aplicable, així com a les empreses encarregades del tractament de dades i 
proveïdors que presten serveis a l’entitat (p.ex. proveïdors de serveis informàtics,...).  
No es realitzaran transferències internacionals de dades. 
Drets que l’assisteixen: d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de 
portabilitat de les dades i d’ oposició al fitxer. 
Pot exercitar els teus drets dirigint-se per escrit al responsable del tractament, indicant que es tracta 
d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”. 
Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control.  
         
           AUTORITZO I DONO EL MEU CONSENTIMENT      
          
 


